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koronawirus
wziąż groźny

Strajk kobiet w powiecie 
wejherowskim

W ogólnopolskich protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego przez Julię Przyłębską 
uczestniczą również mieszkanki i mieszkańcy powiatu wejherowskiego. Na ulicach Wejherowa, Redy, Rumi 
i Luzina odbyły się manifestacje.          Str. 3 Str. 7

1 Listopada
inny niż zwykle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna a Wejherowie we wtorek 3 li-
stopada informowała o 1126 aktywnych 
przypadkach Sars-CoV-2 w powiecie wej-
herowskim. 

Tego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 
1317 przypadkach zakażenia koronawirusem na tere-
nie województwa pomorskiego. Liczba nowych zaka-
żeń w powiecie wejherowskim wynosiła 99.

Od początku epidemii w powiecie wejhe-
rowskim zachorowało 1900 osób. Łącznie po-
twierdzono 63 zgony.

3 listopada 86 osób było hospitalizowanych, po-
zostałe przebywały w izolacji domowej ze względu 
na dobry stan zdrowia. Na kwarantannie na terenie 
całego powiatu wejherowskiego przebywały 3414 
osoby, najwięcej w Rumi (879), mieście Wejherowie 
(719) i gminie Wejherowo (496). Na kwarantannie 
i izolacji przebywało 88 nauczycieli, 629 uczniów 
i 16 pracowników administracyjno-gospodarczych.
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MIASTO

W pożarze na szczęście 
nikt nie ucierpiał, ale mie-
nie społeczne zostało znisz-
czone. Nadpalony został 
fragment budynku przy-
legający do głównej części 
szkoły, w którym mieszczą 
się klasy zerowe, gabinet 
logopedy oraz terapeuty 
szkolnego. Zniszczony czę-
ściowo został także frag-
ment poszycia dachowego

- Kiedy przyjechałam na 
miejsce po godzinie 19, oka-
zało się, że do podpalenia 
doszło w części budynku od 
ul. Kaszubskiej - powiedzia-
ła Wioleta Podolska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 11 w Wejherowie. -  Na 
szczęście ogień nie przedo-
stał się do wnętrza szkoły, 
dostał się tam jedynie dym, 
a strażacy oddymili po-
mieszczenia. Chciałabym 
podziękować mieszkańcom, 

Restauratorzy wynajmu-
jący lokale należące do mia-
sta, na czas ograniczenia 
swojej działalności mogą 
liczyć na obniżenie czyn-
szu za najem lokalu do 1 
zł + VAT. Aby skorzystać z 
takiej pomocy, z uwagi na 
przepisy prawa, właścicie-
le lokali gastronomicznych 
muszą złożyć do Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie 
odpowiedni wniosek.

- Pandemia koronawirusa 
z dużą siłą uderza w naszą 
gospodarkę, a sytuacja przed-
siębiorców i pracowników 
już jest trudna - mówi pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. - Jest to 

W listopadzie nie od-
będzie się parada z okazji 
Święta Niepodległości. Na-
tomiast w grudniu nie odbę-
dzie się tradycyjne spotkanie 
z Mikołajem na rynku, Jar-
mark Bożonarodzeniowy, 
Koncert Wigilijny w Filhar-
monii Kaszubskiej. Sytu-
acja epidemiczna zarówno 
w Wejherowie, regionie, jak 
i całym kraju spowodowała, 

Miasto ponownie wspiera 
przedsiębiorców

Czynsz 
za złotówkę

Wobec decyzji rządu o wstrzymaniu od 
24 października stacjonarnej działalności 
lokali gastronomicznych, prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt podjął decy-
zję o ponownym wsparciu wejherowskich 
przedsiębiorców z tej branży. Zapropono-
wana pomoc to czynsz za złotówkę.

wynikiem m.in. ograniczeń 
i zakazów wprowadzonych 
przez rząd. Przepisy te ma-
ją chronić nasze zdrowie i 
życie, ale bardzo utrudnia-
ją prowadzenie działalności 
gospodarczych. Wychodząc 
naprzeciw przedsiębiorcom 
z branży gastronomicznej, 
których działalność z uwa-
gi na zagrożenie pandemią 
została mocno ograniczo-
na, proponujemy ponowne 
miejskie wsparcie w postaci 
czynszu za złotówkę. To for-
ma ulgi  w płatności czynszu 
za najem lokal należących 
do miasta.

Pomoc od miasta to czynsz 
za złotówkę.

koronawirus - odwołane imprezy

Nie będzie Mikołaja na rynku
ani Sylwestra w parku

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wejherowa z powodu ograniczeń nałożo-
nych przez rząd i bardzo trudnej sytuacji pandemicznej, władze Wejherowa podjęły 
decyzję o nieorganizowaniu wydarzeń miejskich. 

że nie zostanie zorganizo-
wany także coroczny Sylwe-
ster w wejherowskim Parku 
Miejskim.  

- Sytuacja, w której 
wszyscy się znaleźliśmy 
jest bardzo trudna - wyja-
śnia prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. -  
Z uwagi na bezpieczeństwo 
i zdrowie mieszkańców, z 
powodu zwiększonego ryzy-

ka zarażenia się wirusem, 
podjęliśmy decyzję o od-
wołaniu imprez w mieście. 
Była to decyzja niełatwa, 
ale podyktowana troską o 
mieszkańców. To niezwy-
kle ważne, byśmy zadbali 
o zdrowie swoje i naszych 
bliskich. Wierzymy, że ogra-
niczanie kontaktu, czy za-
chowywanie odpowiedniego 
dystansu przyniesie oczeki-

wane skutki. Proszę Pań-
stwa o zrozumienie obecnej 
sytuacji i wyrozumiałość. 
Ze swojej strony oraz moich 
współpracowników dołoży-
my wszelkich starań, aby 
w jak największym stopniu 
łagodzić negatywne społecz-
ne skutki koronawirusa. 
Jestem przekonany, że nor-
malność wróci do Polski i do 
naszego miasta. 

W Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie wybuchł pożar. Ogień, który pojawił się w so-
botni wieczór 24 października br. zauważyli mieszkańcy okolicznych budynków i natych-
miast zaalarmowali odpowiednie służby. Dzięki zaangażowaniu strażaków, policjantów i 
pracowników szkoły, udało się ograniczyć zasięg pożaru. Według wstępnych ustaleń przy-
czyną pojawienia się ognia było podpalenie. Niestety, to nie pierwszy atak na miejski obiekt.

Podpalenie w Szkole Podstawowej nr 11  

Czujni mieszkańcy i skuteczni
strażacy oraz policjanci

którzy, zawiadamiając bły-
skawicznie służby ratowni-
cze, wykazali się czujnością 
i ogromną odpowiedzialno-
ścią. To im zawdzięczamy, 
że nie spłonęła cała szkoła.  
Dziękuję straży pożarnej i 
policji za zaangażowanie, a 
także pracownikom szkoły, 
którzy błyskawicznie zaan-
gażowali się w akcję. 

W poniedziałek 26 paź-
dziernika straż pożarna 
sprawdziła powietrze w bu-
dynku i nie stwierdziła za-
grożenia. Dlatego dzieci z 
klas 0-3 weszły do świetli-
cy szkolnej i na lekcje.

- Na szczęście nikt nie 
ucierpiał podczas tego po-
żaru. Przeprowadziliśmy 
na miejscu oględziny. Bu-
dynek oczywiście wymaga 
prac remontowych – mó-
wi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 

Wejherowa. – Budynek 
szkoły przeszedł w 2011 ro-
ku termomodernizację. To, 
co zostało zrobione za pu-
bliczne pieniądze, trzeba 
będzie teraz naprawiać. To 
niepojęte i skandaliczne, że 
jest tak wielka agresja i w 
konsekwencji są tak groźne 
ataki na obiekty miejskie, 
czyli w istocie na miasto. 
Są niszczone obiekty słu-

żące dzieciom, młodzieży, 
mieszkańcom. To nie tylko 
ta szkoła. Jest wiele miejsc, 
które wykonane zostały dla 
mieszkańców, a są w sposób 
chuligański dewastowa-
ne. Dziękuję mieszkańcom, 
którzy zachowali się bar-
dzo odpowiedzialnie oraz 
służbom - straży pożarnej 
i policji oraz pracownikom 
szkoły za reakcję. 

Fot. Urząd Miejski

Odpady trafiły z Gdyni, a upoważnienie do wywozu (które 
strażnicy znaleźli w śmieciach) przekazały sprawcy tego czynu 
mieszkanki Gdyni. Za zlecenie wywozu śmieci osobie nieupraw-
nionej oraz za przyjęcie zlecenia odpowie zleceniodawczyni oraz 
zleceniobiorca. Śmieci zostaną wywiezione przez specjalistycz-
ną firmę na koszt mieszkanki Gdyni. Za popełnione wykroczenia 
grożą kary grzywny w kwocie do 5000 zł. 

W kolejnym przypadku śmieci pod mur cmentarza podrzuco-
no z Redy. Z dokumentów wynika, że należą do firmy, która praw-
dopodobnie nie podpisała umowy na wywóz odpadów. Trzecie 
zdarzenie to przywiezienie śmieci z terenu Rumi. Nie są to jednak 
pierwsze i ostatnie przypadki podrzucania śmieci do kontene-
rów cmentarnych lub koszy ulicznych w naszym mieście. 

Skandaliczne zwyczaje

Sterty śmieci
przy cmentarzu

Straż Miejska w wejherowie wyjaśnia sprawę 
podrzucania pod mur starego cmentarza przy uli-
cy 3 Maja odpadów budowlanych i innych śmieci. 
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AKTUALNOŚCI

Przeciw zaostrzeniu przepisów aborcyjnych

Strajk kobiet 
w powiecie wejherowskim

W ostatnim tygodniu 
października co wieczór na 
wejherowskim rynku zbie-
rała się grupa manifestują-
cych ludzi, nie tylko kobiet, 
którzy kilkakrotnie przeszli 
ulicami miasta z okrzykami 
i transparentami. Początek 
popołudniowych manife-
stacji zawsze miał miejsce 

Protesty społeczne przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce 
trwają m.in. w powiecie wejherowskim. Podobnie jak w całym kraju oraz w Trójmie-
ście, manifestacje, marsze oraz protesty samochodowe objęły Małe Trójmiasto Ka-
szubskie (Wejherowo, Reda, Rumia), a także Luzino. W niektórych demonstracjach 
uczestniczyło nawet kilkaset osób.

przed wejherowską siedzi-
bą rządzącej partii Prawo i 
Sprawiedliwość. Przed biu-
rem PiS zapalano znicze 
mające symbolizować „Wy-
rok na kobiety”. 

W ostatni piątek 30 
października uczestników 
manifestacji na wejherow-
skim rynku było więcej niż 

zwykle, ponieważ do pro-
testujących z Wejherowa 
dołączyli mieszkańcy Redy 
i Rumi. Wcześniej wspólnie 
zorganizowali protest sa-
mochodowy, blokując dro-
gę krajową nr 6 na odcinku 
od Rumi do Wejherowa. W 
minionym tygodniu w Ru-
mi również organizowano 

marsze ulicami miasta i 
protesty samochodowe. 29 
października marsz w ra-
mach Strajku Kobiet miał 
miejsce w Luzinie. 

Przyczyną protestów w 
naszym powiecie, podob-
nie jak w całej Polsce jest 
wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego, który 22 paź-

dziernika 2020 r. orzekł, 
że możliwość aborcji z po-
wodu ciężkiego i nieod-
wracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego 
życiu jest niezgodna z kon-
stytucją. Niezwykle liczne, 
największe od wielu lat, a 
także gwałtowne protesty, 
skierowane przeciwko rzą-
dowi i PiS odbyły się w kil-
kuset miastach w Polsce i 
na świecie. Setki tysięcy 
kobiet i mężczyzn wyrażało 
krytykę wobec prezesa PIS 
Jarosława Kaczyńskiego 
oraz gniew i sprzeciw wobec 
orzeczenia zaostrzającego 
przepisy dotyczące abor-
cji. Protestujący podkre-
ślali, że wyrok TK wpłynie 
na ograniczenie wolności i 
praw kobiet.

Choć emocji nie brako-
wało, w czasie ubiegłoty-
godniowych demonstracji 

w powiecie wejherowskim 
nie doszło do niepokojących 
incydentów, poza jednym 
przed biurem PiS w Wejhe-
rowie. Według relacji uczest-
nika protestu, mężczyzna z 
tego biura wyciągnął i wyce-
lował pistolet, jak się potem 
okazało na .... kulki.

- Policjanci zabezpiecza-
li wszystkie protesty, które 
odbywały się w naszym po-
wiecie. Część manifestacji 
odbywała się nielegalnie. 
Manifestacje, które zabezpie-
czali policjanci przebiegały 
spokojnie - poinformowa-
ła nas asp.sztab. Anetta 
Potrykus, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Wejherowie.

W tym tygodniu, po prze-
rwie spowodowanej świę-
tem Wszystkich Świętych 
i Zaduszkami,  protesty zo-
stały wznowione, m.in. w 
powiecie wejherowskim. 
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INWESTYCJE DROGOWE

Jeszcze w tym roku za-
kończy się modernizacja 
całej ulicy Obwodowej w 
Redzie. Na początku li-
stopada ruszył trzeci etap 
przebudowy realizowanej 
przez Samorząd Powiatu 
Wejherowskiego, wspólnie 
z Miastem Reda. Warto 
przypomnieć, że na wszyst-
kie trzy etapy pozyskano 
dofinansowanie ze środków 
rządowych.

- W ramach zadania 
wymieniona zostanie na-
wierzchnia i przebudowa-
na zostanie istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej oraz elektro-

ulica Obwodowa w Redzie

Ruszył trzeci etap 
modernizacji

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy drogi powiatowej ulicy 
Obwodowej. Prace prowadzone będą na odcinku od ronda łączące-
go ulice Morską, Obwodową i Młyńską do ulicy Gdańskiej (DK 6). 
Zadanie ma zakończyć się w grudniu br.

energetycznej. Powstanie 
także fragment chodnika 
po stronie wschodniej, w 
celu umożliwienia dojścia 
do nieruchomości leżących 
po tej stronie - mówi Wi-
cestarosta Jacek Thiel. 
- Na czas remontu koniecz-
ne będą zmiany w organi-
zacji ruchu. Wprowadzony 
zostanie m.in. ruch jedno-
kierunkowy w stronę połu-
dniową, czyli od ronda do 
ul. Gdańskiej. 

Przypomnijmy, że w 
czerwcu br. zakończył się 
pierwszy etap moderniza-
cji ulicy Obwodowej – na 
odcinku od mostu na ka-

nale Łyskim do ulicy Łą-
kowej. W ramach zadania 
powstało rondo u zbiegu 
ulic Obwodowej, Rolniczej 
i Olimpijskiej. W tej chwi-
li kończy się realizacja 
drugiego etapu - od skrzy-
żowania z ulicą Łąkową do 
ronda przy ulicy Młyńskiej 
i jednocześnie ruszyły prace 
na ostatnim odcinku.  

Remont drogi powiatowej 
ulicy Obwodowej, jednej z 
kluczowych ulic w mieście, 
która w okresie letnim jest 
naturalnym bajpasem dla 
zatłoczonej drogi krajowej 
numer 6, poprawi bezpie-
czeństwo i płynność ruchu. 

W związku z kolejnym eta-
pem prac, na około miesiąc 
zamknięty został jeden pas 
drogi w kierunku Gdyni, a 
następnie zamknięty będzie 
pas w drugą stronę.  Utrud-
nienie mogą się wydłużyć, bo 
tempo prac drogowych za-
leży m.in. od warunków po-
godowych. Jesienią i zimą 
bywają one trudne. W szczy-
cie komunikacyjnym prze-

Budowa węzła drogowego w Rumi 

jeśli możesz, 
jedź inną drogą

W Rumi trwa budowa węzła drogowego na drodze krajowej nr 
6 (ul. Jana III Sobieskiego), na wysokości stacji SKM Rumia Ja-
nowo. Przejeżdżający tamtędy kierowcy od dawna „ciągną się” 
w długich korkach. Niestety, teraz może być jeszcze gorzej.

jazd przez Rumię  krajową 
„szóstką” może trwać nawet 
dwie godziny.

Trzeba zatem omijać 
główną trasę  w Rumi. Jadąc 
do Trójmiasta można sko-
rzystać z ul. Hutniczej, ale ta 
również bywa zakorkowana. 
Pojechać można także przez: 
Dębogórze-Wybudowanie, 
Kosakowo i gdyńskie Pogó-
rze albo drogą wojewódzką 

nr 218 przez Nowy Dwór 
Wejherowski, Koleczkowo 
i Bojano. Łężyce w gminie 
Wejherowo lepiej omijać, bo 
trwa tam przebudowa drogi 
powiatowej i ruch odbywa 
się wahadłowo. 

Najlepiej na najbliższe 
miesiące uzbroić się w „aniel-
ską” cierpliwość i nastawić 
na większe koszty przejazdu 
samochodem do Trójmiasta.

Organizator zaprasza osoby uczące się oraz pracujące, w tym osoby również z orzeczeniem niepeł-
nosprawności w wieku 18-29 lat na bezpłatne szkolenie z 10 kompetencji miękkich. Organizatorzy 
zapewniają indywidualne spotkania z coachem, psychologiem, catering podczas szkolenia oraz za-
świadczenie po każdym szkoleniu i certyfikat po skończeniu wszystkich 10 szkoleń. 

Zainteresowani powinni zadzwonić pod nr tel.:  577 862 168 lub wysłać e-mail na adres:  katarzy-
na.mikolajka@icr-innowacje.eu

Bezpłatne szkolenie

Intensywne prace drogowe widać zwłaszcza w rejonie skrzyżowania ulic: Sobieskiego, 
Sucharskiego i Batalionu Morskiego, na zboczu wzniesienia, w sąsiedztwie ogródków 
działkowych. Przypomnijmy, że nowa trasa jest elementem  Zachodniego Połączenia Drogo-
wego Wejherowa, prowadzącego od ul. Strzeleckiej do ronda na ul. Chopina. Całe połączenie 
jest realizowane przez miasto etapami. 

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Odciąży ruch w centrum wejherowa 

Powstaje nowa trasa

W Wejherowie rozpoczęła się inwestycja pod nazwą „Budowa 
połączenia drogowego łączącego ulice Sucharskiego i Strzelecką 
w Wejherowie”. Nowa droga przez las ma w przyszłości odciążyć 
z nadmiernego ruchu centrum miasta i zmniejszyć korki. 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Stypendia Starosty 
dla uczniów i studentów

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius przyznała 66 uczniom oraz 35 studentom sty-
pendia za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na szczególną 
sytuację epidemiczną okolicznościowe dyplomy przekazano wyróżnionym za pośred-
nictwem poczty. Łączna wartość nagród wyniosła 90.000 zł.

Warunkiem uzyskania 
stypendium są bardzo dobre 
wyniki w nauce uzyskane w 
ostatnim roku szkolnym i 
akademickim oraz w przy-
padku uczniów co najmniej 
dobra ocena z zachowania. 
Dodatkowym kryterium 
branym pod uwagę jest dzia-
łalność naukowa, szkolna, 
artystyczna lub sportowa 
kandydata, przyczyniająca 
się do rozwoju oraz promocji 
Powiatu Wejherowskiego. 
Istotnym warunkiem otrzy-
mania stypendium jest tak-
że miejsce zamieszkania, 
ponieważ przyznawane jest 
mieszkańcom powiatu. 

– Bardzo się cieszę, że ma-
my tak dużą grupę uzdolnio-
nej młodzieży, która osiąga 
bardzo dobre wyniki w na-
uce, rozwija swoje zainte-
resowania i promuje nasz 
powiat w różnego rodzaju 
konkursach, zawodach czy 
olimpiadach – mówi Staro-
sta Wejherowski Gabriela 
Lisius. – Wszystkim sty-
pendystom gratuluję, życzę 
wielu dalszych osiągnięć 
oraz wytrwałości w dąże-
niu do celu. 

Stypendium dla uczniów 

przyznawane jest w ramach 
lokalnego programu wspie-
rania edukacji uczniów, a 
studentom szkół wyższych 
publicznych i niepublicz-
nych w ramach pomocy ma-
terialnej. 

Stypendium Starosty 
Wejherowskiego ustano-
wione zostało przez Radę 
Powiatu Wejherowskiego 
w 2000 r. i w swojej formu-
le funkcjonuje nieprzerwa-
nie do dnia dzisiejszego. W 
okresie minionych 21 lat 
przyznano łącznie 465 sty-
pendiów studentom i 1001 
stypendiów uczniom, o łącz-
nej wartości 1.133.200 zł. 

Warto dodać, że inicja-
tywa Stypendium Starosty 
Wejherowskiego wyróżnio-
na została przez Związek Po-
wiatów Polskich i Fundację 
Bankową im. Leopolda Kro-
nenberga w konkursie Ligi 
Inicjatyw Powiatowych, re-
alizowanym pod patronatem 
Telewizji Polskiej, Tygodni-
ka „Polityka” i „Dziennika 
Rzeczpospolita”, jako ini-
cjatywa: „ciekawa i ważna, 
oraz projekt dużych walo-
rów społecznych, edukacyj-
nych i wychowawczych”.

Zawodnicy UKS „Jedynka” Reda każdego roku odnoszą sukcesy sportowe i zdobywają 
liczne medale na zawodach wojewódzkich oraz krajowych. Podczas spotkania wicestarosta 
pogratulował dotychczasowych osiągnięć oraz życzył sukcesów w szkoleniu i wychowaniu 
kolejnych pokoleń młodych ludzi.

– Dziękuję trenerom, działaczom i władzom Klubu za wysiłek, zaangażowanie i ciężką 
pracę włożoną w przygotowania uczniów do zawodów, upowszechnianie sportu oraz pro-
mocję Powiatu Wejherowskiego oraz życzę  dalszych wspaniałych wyników – powiedział 
Wicestarosta Jacek Thiel.

jubileusz 20-lecia 
ukS „jedynka” Reda

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedyn-
ka” Reda, Wicestarosta Wejherowski przekazał na ręce prezesa serdecz-
ne gratulacje i podziękowania za propagowanie aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży.

 INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4  oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwej-
herowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl 
wywieszono, na okres 21 dni, wykaz nr XII/2020 nie-
ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Łęczycach,  przeznaczonej  do zbycia.

Wykaz  wywieszono w dniu 03 listopada 2020 r.

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i 
ograniczeniami nałożonymi przez rząd, Samo-
rząd Powiatu wejherowskiego podjął decyzję o 
odwołaniu powiatowych uroczystości z okazji 
święta 11 Listopada.

 w związku z tym nie odbędzie się marsz nie-
podległościowy Nordic walking, parada niepod-
ległościowa, wspólne śpiewanie pieśni w parku 
oraz maraton pieśni patriotycznych w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej 
w wejherowie. 

uroczystości 
11 listopada 
odwołane
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Omawiano projekt prze-
budowy ulicy, która ma 
duże znaczenie dla funkcjo-
nowania dzielnicy przemy-
słowej oraz znajdującej się 
w pobliżu powiatowej szko-
ły. Ulica jest bardzo obcią-
żona ruchem samochodów 
oraz pieszych, brakuje przy 
niej miejsc postojowych, na-
wierzchnia jest w bardzo 
złym stanie, co zagraża bez-
pieczeństwu uczestników 
ruchu drogowego. Przedsię-
biorcy zaproponowali pewne 
zmiany w planie zagospoda-
rowania terenu. W wyniku 
rozmów wypracowano kom-
promis pomiędzy oczekiwa-
niami przedsiębiorców, a 
możliwościami techniczno-
-inwestycyjnymi miasta. 

- Miasto wystąpiło o do-
finansowanie przebudowy 
ul. Budowlanych z kilku 
źródeł m.in. z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Ter-
min realizacji tej inwestycji 
będzie zależeć od uzyska-
nia dofinansowania i jego 
wysokości oraz możliwości 
finansowych miasta – wy-
jaśniła zastępca prezydenta 
miasta Beata Rutkiewicz. 

Przebudowa ul. Budow-
lanych ma na celu uzupeł-
nienie dwóch inwestycji 

Projekt przebudowy ulicy Budowlanych

konsultacje 
z przedsiębiorcami 

Kolejny raz zorganizowano spotkanie dotyczące projektu prze-
budowy ulicy Budowlanych, w którym uczestniczyli m.in. zastępca 
prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz oraz przedsiębiorcy zrze-
szeni w Regionalnej Izbie Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie.

drogowych: połączenia ul. 
Przemysłowej z drogą kra-
jową nr 6 przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy oraz ul. 
Tartacznej, której projekt 
przygotowuje samorząd po-
wiatowy.

W spotkaniu ze strony 
miasta uczestniczyli także: 

Fot. Urząd Miejski

W ramach planowanej przebudowy powstanie nowa 
jezdnia o szerokości 7 m wraz z chodnikami, jednostronna 
ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Przebudowane zostaną 
zjazdy indywidualne i publiczne, a wzdłuż drogi powstaną 
miejsca postojowe dla ok. 60 samochodów oraz 3 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych. 

Zmodernizowana zostanie sieć oświetleniowa, kanaliza-
cji deszczowej i kanał technologiczny. Skablowana zostanie 
istniejąca sieć napowietrzna elektroenergetyczna oraz usu-
nięte będą kolizje z istniejącymi sieciami. W rejonie szkoły 
wykonane będą wyspowe progi zwalniające.

kierownik Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami i 
Urbanistyki Mirosław Zie-
mann oraz inspektor Klau-
dia Dąbrowska z Wydziału  
Inwestycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie.

Miejskie eliminacje kon-
kursu „Rôdno Mowa” odbyły 
się w wejherowskim oddzia-
le Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego. Wzięło w nich 
udział siedmioro uczestni-
ków z trzech placówek - SP nr 

konkurs „Rôdno Mòwa”
Laureatami konkursu recytatorskiego „Rôdno Mowa” w kategorii 

klas I-III zostały Zofia Żmich (I miejsce) i Alicja Maciejewska (II miej-
sce). W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Pola Gołąbek, drugie miejsce 
zajęła Klaudia Szulta, a trzecie Franciszek Bukowski. W kategorii klas 
VII-VIII pierwsze miejsce zajęły Agata i Natalia Czoska. 

8 i 9 oraz z PZS nr 3 w trzech 
kategoriach wiekowych. 

Uczestników oceniało ju-
ry w składzie: Grażyna 
Wirkus, Eugenia Konkol 
i Radosław Kamiński. 
Nagrody laureatom kon-

kursu wręczali: Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz 
Mirosław Gaffka, prezes 
wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.

Celem programu jest wsparcie osób w wieku 70 lat i 
więcej, którzy  w obowiązującym stanie epidemii zdecy-
dują się na pozostanie w domu i  nie są w stanie np. po-
przez wsparcie rodziny czy znajomych zabezpieczyć sobie 
artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia pole-
gała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obej-
mujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły 
spożywcze i środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia za-
kupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opie-
kuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program adresowany jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu 

w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2. w szczególnych i uzasadnionych przypadkach z pro-

gramu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.
W ramach programu uruchomiona została infolinia de-

dykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer 
telefonu  22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 8.00-21.00 będą mogły zgłosić potrzebę dostarcze-
nia podstawowych zakupów.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kon-
taktowy seniora potrzebującego wsparcia do właściwego 
ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik 
ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłosze-
nie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem 
pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom 
starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa 
senior.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać 
na stronie internetowej:

https://wspierajseniora.pl/

Placówki MOPS i gOPS 
realizują program rządowy

wspieraj 
seniora

W związku z obowiązującym stanem 
epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej w trosce o bezpieczeństwo osób 
starszych uruchomiło program wspierają-
cy ochronę zdrowia i życia osób powyżej 
70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.

MOPS
informuje

Klienci DzIAłu ŚwIAD-
Czeń RODzINNYCh I FuN-
DuSzu ALIMeNTACYjNegO 
proszeni są o załatwianie spraw:
• telefonicznie w godzinach pra-
cy Ośrodka – pracownicy udzielą 
wszelkich niezbędnych informa-
cji w zakresie poszczególnych 
spraw oraz pomogą ustalić, jakie 
sprawy można załatwić zdalnie:
• Świadczenia Rodzinne 
 58 677-79-80,
• Fundusz Alimentacyjny 
 58 677-79-84
• przez platformę ePUAP
• pocztą na adres: Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie, ul. Kusocińskiego 
17, 84 -200 Wejherowo,
• poprzez pozostawienie doku-
mentów w skrzynce na doku-
menty na parterze w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  

Dział Świadczeń Rodzin-
nych i Funduszu Alimentacyj-
nego obsługuje klientów po 
wcześniejszym telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu 
wizyty (58 677-79-80 lub 58 
677-79-84), co dotyczy: we-
zwań, odbioru zaświadczeń 
oraz podpisu przez pracowni-
ka MOPS upoważnień itp.

Klienci DzIAłu POMOCY 
SPOłeCzNej proszeni są o za-
łatwianie spraw telefonicznie, 
dzwoniąc pod nr: 58 677-79-
60 albo przez platformę ePU-
AP. Można też załatwić sprawy 
pocztą lub poprzez pozostawie-
nie dokumentów w Skrzynce 
na dokumenty na parterze bu-
dynku MOPS w godzinach jak 
wyżej. Pracownicy przyjmują 
klientów jedynie w sprawach 
nie cierpiących zwłoki.



7

redakcja@pulswejherowa.pl 5 listopada 2020

AKTUALNOŚCI

Odznaki wręczył im w 
ratuszu Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa.

- Szczególnie cieszy mnie 
fakt, że jednym z wyróż-
nionych jest mieszkaniec 
Wejherowa mat Marek Ku-
kuczka, który wielokrotnie 
dał się poznać w mieście, ja-
ko osoba zaangażowana w 
walce z pandemią korona-

za zasługi dla ochrony zdrowia

Odznaczeni
ratownicy

Mat Marek Kukuczka i st. marynarz Ma-
teusz Meyer, służący w Batalionie Saperów 
w Rozewiu odebrali Odznaki za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia, które przyznał minister 
zdrowia. Obaj są ratownikami medycznymi. 

Na starym cmentarzu w Wejherowie spoczywaj m.in. zasłu-
żeni dla Wejherowa mieszkańcy. Jest tam wiele ciekawych na-
grobków z dawnych lat, o znaczeniu historycznym.

- Oprócz budowniczych tworzących miasto spoczywają tu 
ci, którzy go bronili i oddali za to życie. Dlatego, zgodnie z 
tradycją, złożyliśmy kwiaty na mogiłach poległych żołnierzy 1 
Morskiego Pułku Strzelców, a także na mogile „Sztutowiaków”, 
czyli ofiar Marszu Śmierci. Kwiaty i znicze mają przypominać, 
że ciągle o nich pamiętamy - powiedział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt.

Wcześniej kwiaty na Starym Cmentarzu złożyła delegacja 
Rady Kombatantów.

Inny niż zwykle początek listopada

zamknięte cmentarze

Prezydenci i kombatanci złożyli kwiaty na starym cmentarzu

Pamięć o żołnierzach i ofiarach wojny
Jeszcze przed wprowadzeniem zakazu wstę-

pu na cmentarze prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wraz z zastępcą Arkadiuszem 
Kraszkiewiczem, złożyli kwiaty na grobach 
żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców oraz w 
Kwaterze Sztutowiaków na cmentarzu przy ul. 
3 Maja w Wejherowie.

wirusa, a także jako aktyw-
ny druh Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wejherowie - po-
wiedział A. Kraszkiewicz.

Obaj marynarze pra-
cują także jako ratownicy 
medyczni w Pogotowiu Ra-
tunkowym, niosąc codzien-
ną pomoc potrzebującym, a 
także udzielają się społecz-
nie w różnych akcjach. 

- Jesteśmy dumni, że mo-
żemy uczestniczyć w zabez-
pieczeniu działań przeciwko 
pandemii koronawirusa 
i nieść pomoc potrzebują-
cym oraz poszkodowanym. 
Uważamy to za swój obo-
wiązek - powiedział Marek 
Kukuczka.

- Odznaczeni żołnierze 
wyróżniają się zaangażowa-
niem i wysokim poziomem 
wykonywanych obowiąz-
ków w jednostce, ale też w 
pracy społecznej. Jesteśmy 
z nich dumni - powiedział 
kpt. marynarki Piotr  Za-
łęski, p.o. dowódcy Batalio-
nu Saperów.

Wniosek o wyróżnienie 
aktywnych społecznie ra-
towników złożyło Stowarzy-
szenie do Walki z Korupcją, 
Niegospodarnością i Obro-
ny Praw Człowieka w Ru-
mi, reprezentowane przez 
przewodniczącą Elżbie-
tę Flisikowską. Poparcia 
udzieliła dyrektor NZOZ nr 
1 w Rumi Katarzyna Sza-
lewska.Fot. Urząd Miejski

W tym roku ina-
czej niż zwykle ob-
chodziliśmy dzień 
Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zadusz-
ny. 1 i 2 listopada 
cmentarze pozosta-
ły zamknięte. Gro-
by bliskich, których 
wspominaliśmy bez 
względu na ograni-
czenia,  można było 
odwiedzić dopiero 
we wtorek i kolejne 
dni listopada.

Decyzją premiera rzą-
du, z powodu zagrożenia 
zakażeniem koronawiru-
sem, cmentarze zostały za-
mknięte na okres trzech 
dni. Niektórzy mieszkańcy 
Wejherowa i innych miast 
oraz miejscowości powia-
tu wejherowskiego  sta-
wiali kwiaty i znicze przy 
bramach cmentarnych i 
wzdłuż ogrodzeń, za które 
nie mogli wejść. Z pewno-
ścią był żal i rozczarowa-
nie, ale też modlitwa za 
Zmarłych i pamięć o Nich, 
mimo ograniczeń. 
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Trzynasta edycja konkursu składa się z trzech modułów: konkurs rysunkowy dla dzieci 
z przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych; konkurs na wykonanie grafiki komputerowej 
dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych oraz konkurs na nagranie filmu, którego 
adresatami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. Wszystkie konkursu prze-
znaczone są dla dzieci i młodzieży z powiatu wejherowskiego.

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości polskiego poety, popularyzacja biblioteki, 
książek i czytelnictwa, rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji czytania, odkrywanie talen-
tów plastycznych, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 
inwencji, wyobraźni i pasji poprzez własną aktywność twórczą.

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie do 30 listopada. 
Szczegóły w regulaminach poszczególnych konkursów, dostępnych na stronie interne-

towej Biblioteki w zakładce „Konkursy”:  https://biblioteka.wejherowo.pl/konkurs-
y/3127-xiii-powiatowy-konkurs-czytelniczy-ludwik-jerzy-kern-czytamy.

XIII Powiatowy konkurs Czytelniczy 

Rysunek, film, grafika 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci i młodzież do udzia-

łu w Powiatowym Konkursie Czytelniczym, który będzie poświęcony 
osobie polskiego poety, satyryka, dziennikarza, tłumacza literatury 
pięknej, autora tekstów piosenek - Ludwikowi Jerzemu Kernowi.

Autorami prac są lokalni 
artyści, w tym członkowie 
Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja”: Kry-
styna Dering, Gabrie-
la Janicka, Zdzisław 
Karbowiak, Andrzej 
Kierznikiewicz, Hanna 
Marszałek, Aleksandra 
Mazurkiewicz-Tiesler, 
Maciej Tamkun, Edyta 
Waśkowska, Lili Wysoc-
ka, Longina Wysocka. 

Prezentowane prace in-
spirowane są tematem hi-
storycznym, a dokładnie 
Bitwą Warszawską 1920 
roku oraz innymi wydarze-
niami z tego okresu. 

Prace mają wyzwalać ra-
dość, siłę, poczucie dumy i 

wystawa w  Filharmonii kaszubskiej

kaszubsko-pomorska 
Niepodległa

Wystawę prac malarskich powstałych w trakcie pleneru podczas 
rekonstrukcji historycznej projektu „Kaszuby i Pomorze w walce 
z bolszewikami” można oglądać w foyer Filharmonii Kaszubskiej. 

jedności narodowej. Przed-
stawiają historie, postawy, 
charaktery ludzi z Kaszub 
i Pomorza, w połączeniu z 
wolą walki w niepodległej 

Polsce. Namalowane obra-
zy nawiązują do wydarzeń 
poprzedzających wojnę pol-
sko-bolszewicką, np. uro-
czystych zaślubiny Polski z 
morzem w Pucku.

Partnerami projektu 
są: Instytut Pamięci Naro-
dowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu Oddział 
w Gdańsku oraz Muzeum 
Ziemi Puckiej im. Floriana 
Ceynowy.  Dofinansowa-
no ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w 
ramach Programu Dota-
cyjnego „Koalicje dla Nie-
podległej”.

wejherowskie Centrum kultury, od lat kształcące artystów wielu dziedzin, pro-
wadzi nabór dzieci do zajęć z całego wachlarza różnych dyscyplin - od tańca, przez 
animację filmową po ceramikę. zajęcia dostarczają nie tylko solidnej dawki wiedzy, 
pozwalają na obcowanie ze sztuką, ale i nawiązanie nowych znajomości. 

Nabór do grup wCk

Aktualnie prowadzony jest 
nabór do następujących grup 
twórczych:

1. Plastyka dla dzieci
2. Dziecięcy Teatr Tańca

Grafik rozkładu zajęć dostępny jest na poniżej zamieszczonej stronie internetowej WCK:
https://wck.org.pl/edukacja/opis/5396-grafik-zajec-2020-2021.html

3. Yoga dla dorosłych
4. Ceramika dla dzieci
5. Nauka gry na gitarze
Aby zgłoić się na zajęcia, 

wystarczy wypełnić formularz 

kontaktowy dostępny na dole 
strony, po czym przesłać go na 
adres: sekcje@wck.org.pl

Wejherowskie Centrum 
Kultury zaprasza.
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Komisja w składzie: Magdalena Cy-
man-Szlas, Marzena hazuka-Beraś, An-
na Lewalska, Małgorzata Nowak, Cecylia 
Ratajczak, Lilii wilczyńska zwracała szcze-
gólną uwagę na oryginalność ujęcia tematu 
oraz środki wyrazu artystycznego. 

Nagrody, zakupione ze środków Powiatu 
Wejherowskiego oraz Urzędu Miasta Rumi, 
przyznano w dwóch kategoriach wieko-
wych: szkoły podstawowe klasy IV-VIII oraz 
szkoły ponadpodstawowe.  

Oto laureaci:
PRACe PLASTYCzNe
Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII 
I miejsce ex aequo:  Michał łuniewski - 

SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejhe-
rowie i Alicja Długońska - PZPOW w Wej-
herowie

II - Inga Solis - SP Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz Marty-
na Skurat - SP nr 2 w Luzinie,  

III - Amelia kożyczkowska - PZPOW w 
Wejherowie i eliza Mikucka – SP Zgroma-
dzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 

wyróżnienia: 
Oliwia Mehring - PZPOW w Wejherowie, 

Szymon Labuda - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Lini , Szymon witzling - SP w Gowi-
nie, Martyna zwierz - SP nr 11 w Wejherowie, 

w  Powiatowym zespole Placówek Oświatowo-wychowawczych w 
wejherowie podsumowano Powiatowy konkurs Plastyczno-Literacki 
„Święty jan Paweł II - Totus Tuus”.  Spośród 138 nadesłanych prac, komi-
sja przyznała 29 nagród. w tym roku konkurs miał szczególną rangę ze 
względu na jubileusz 100-lecia urodzin św. jana Pawła II. 

Powiatowy konkurs plastyczno-literacki 

Totus Tuus

Maja kubisiak - SP nr 6 w Wejherowie, Do-
minika Ruta - Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 4 w Redzie, zofia Brzezińska - SP w Kę-
błowie, Marcelina wilanowska - PZPOW w 
Wejherowie I Dominika Malinowska - Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Lini.

klasy ponadpodstawowe:
I miejsce: Amelia Ciskowska – PZS nr 1 

w Wejherowie i Dominika janik – PZS nr 3  
Wejherowie, 

II - Martyna Mazur - PZS nr 1 Rumia, III - 
karolina Słupecka - PZS nr 1 w Rumi

wyróżnienia: 
zofia Plichta - PZPOW i Agnieszka kacz-

marek - PZS nr 3 w Wejherowie

PRACe LITeRACkIe:
klasy IV-VIII
I miejsce: Ada Siecińska - SP nr 2 w Luzi-

nie i emilia Majkowska - SSP Orle
II - zuzanna krausa – SP nr 11 w Wejhe-

rowie i Szymon Tabaka - SP w Lini
III - Radosław Rolbiecki – SP Zgromadze-

nia Sióstr Zmartwychwstania w Wejherowie 
i jan Lesner - SP nr 11 w Wejherowie 

wyróżnienia:
kinga Dampc – SP nr 2 w Luzinie  

klasy ponadpodstawowe
III miejsce Nikola krzebietke – PZPOW.

W Stacji Orunia GAK 
odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród utalen-
towanym mieszkańcom na-
szego regionu, laureatom w 
plebiscytu „Pokaż Talent”. 
Jako finalistka plebiscytu 
w kategorii Talent muzycz-
ny - solista, wejherowianka 
Wiesia Szypelt zaśpiewa-

Mieszkanka wejherowa wśród laureatów „Pokaż Talent”

wiesia Szypelt wyśpiewała nagrodę
Utalentowana mieszkanka Wejherowa, Wiesia Szypelt znala-

zła się wśród finalistów regionalnego Plebiscytu „Pokaż Talent”. 
Swój talent wokalny i jako autorki piosenek pokazała na scenie 
Stacji Orunia - Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku podczas 
październikowej gali wręczenia nagród laureatom plebiscytu.

ła na scenie swoją najnow-
szą piosenkę zatytułowaną 
„Mimochodem”. 

Wiesia Szypelt tworzy 
piosenki odkąd pamięta. 
Już jako mała dziewczyn-
ka pisała teksty z własną 
muzyką i akompaniamen-
tem pianina. Na swoim 
koncie ma m.in. stworze-

nie nastrojowych piosenek 
do spektaklu, niezliczoną 
ilość  niepublikowanych 
ballad i piosenek, ale obec-
nie przymierza się do podję-
cia projektów muzycznych o 
charakterze bardziej elek-
tronicznym.

Gratulujemy sukcesu!

Dołącz do nas na: facebook.com/Pulswejherowa
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LUDZIE I ICH PASJE

- Czy Pani zainte-
resowanie sztuką, a 
zwłaszcza malarstwem 
pojawiło się już w dzie-
ciństwie? A przy okazji, 
gdzie je Pani spędziła? 

- Urodziłam się w No-
wem nad Wisłą - małym 
miasteczku z pięknymi 
plantami, obecnie położo-
nym w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Tam 
spędziłam dzieciństwo. Już 
jako mała dziewczynka ma-
rzyłam o własnej galerii ob-
razów. Kochałam malować.

- A jednak z wykształ-
cenia jest Pani ekono-
mistką. 

- Wykształcenie ekono-
miczne pozwoliło zapra-
cować na edukację dzieci. 
Jednak moja romantyczna 
dusza i pasja artystyczna 
zdominowały moje codzien-
ne życie. Jeśli czegoś nie 
namaluję, uważam dzień 
za stracony. Moje  marze-
nia o malowaniu spełniły 
się dopiero w pełni, kiedy 
moje dzieci stały się samo-
dzielne i nadszedł czas na 

Rozmowa z Celiną Tatarczuk, malarką z Wejherowa.

Dzień bez malowania to dzień stracony

Prace wejherowskiej artystki znajdują się w zbiorach pry-
watnych w kraju i za granicą. Swoje obrazy prezentowała na 
wielu wystawach zbiorowych oraz 14 wystawach indywi-
dualnych. Ważniejsze z nich odbyły się w: Tyrsos (Szwecja), 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Galerii Mi-
łośników Gdyni, Klubie Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu, 
Miejskim Domu Kultury w Rumi, Fabryce Kultury w Redzie, 
Galerii w Słupsku, w Dworku Drzewiarza w Gościcinie.

Celina Tatarczuk należy do Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Warszawie.

rozwijanie własnej pasji.

- Jakie są Pani obra-
zy, co je charakteryzu-
je? Co Pani najchętniej 
maluje?

- Moje malarstwo cha-
rakteryzują ciepłe kolory i 
moje przychylne nastawie-
nie do człowieka, potencjal-
nego odbiorcy moich prac. 
To zaproszenie do wejścia 
w świat podróży, kolorowy i 
pachnący. Maluję w techni-
kach olej na płótnie, pastel 
suchy, akwarela - najchęt-
niej łąki, plaże, łodzie ry-
backie, pachnące morską 
bryzą i żaglowce dumnie 
płynące po bezkresnych wo-
dach moich  marynistycz-
nych pejzaży. Tematem 
obrazów jest też ulubiona 
mitologia.

- Skoro chętnie malu-
je Pani pejzaże, zwłasz-
cza nadmorskie, to 
pewnie najlepiej robić 
to w plenerze?

- Tak. Nie tylko uczestni-
czę w plenerach, ale  również 
je organizuję. Od dwunastu  

lat organizuję ogólnopol-
skie  plenery malarskie, na 
których jestem komisarzem. 
Plenery sprzyjają  wymia-
nie doświadczeń, bowiem  
uczestniczą  w nich zarów-
no profesjonalni artyści, jak 
i uzdolnieni w tej dziedzinie 
amatorzy. Jednym z miejsc 
gdzie się spotykamy aby 
wspólnie malować są Pażęce 
„U Źródeł Raduni”, a także 
Ośrodek „Caritas” Archidie-
cezji Poznańskiej, przezna-
czony na cele charytatywne, 
Ośrodek Wypoczynkowy 
Zmartwychwstańców w 
Dębkach oraz inne . Malo-
wanie w plenerze to wspa-
niałe miejsca do tworzenia 
i uwiecznienia na płótnie 
ulotnych chwil gry światła, 
cienia, barw.

- Co ciekawe, jest Pani 
również autorką ilustra-
cji do książek kaszub-
skich autorów:  Bogowie 
i Duchy naszych Przod-
ków” A. Labudy oraz 
„Obrazy Kaszubskiego 
Morza” A. Necla. Czy Ka-
szuby i Wejherowo stały 
się miejscem bliskim Pa-
ni sercu? Czy czuje się 
Pani tutaj dobrze?

- W Wejherowie miesz-
kam od ponad 30 stu lat i ko-
cham to wspaniałe miasto, 
z jego zabytkami, Kalwarią, 
Pałacem Przebendowskich, 
Klasztorem, zabytkowym 
dworcem z 1905 roku, Par-

kiem Miejskim i starymi 
kamieniczkami na ulicy So-
bieskiego. Wszystko to są in-
spiracje do moich obrazów, 
podobnie jak kaszubskie 
krajobrazy i architektura.  

- W październiku br. 
mogliśmy oglądać Pa-
ni prace na wystawie 
w gmachu Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejhe-
rowie. Co daje artyście 
największą satysfakcję, 
zadowolenie?

- Oczywiście samo ma-
lowanie i jego efekt, czyli 
gotowe obrazy, ale zwień-
czeniem mojej pracy są wer-
nisaże i wystawy, a także 
konkursy. W 2009 roku zo-
stałam laureatką konkur-
su pt. „Wejherowo wczoraj 
i dziś”, dotyczącego archi-
tektury w naszym mieście. 
Takie nagrody przynoszą 
dużo radości i zadowole-
nia, a wystawy są zawsze 
dużym przeżyciem i dają 
artyście sporo satysfakcji. 
Są okazją do pokazania od-
biorcom własnej twórczości. 
Serdecznie zapraszam na 
kolejne moje wystawy.

- Co Pani lubi poza 
malowaniem? 

- Kocham książki, wę-
drówki po górach i szeroko 
pojętą przyrodę, zwłaszcza 
zwierzęta i ogrody.

- Dziękuję za rozmowę.

Poniżej i obok obrazy Celiny Tatarczuk.
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OGŁOSZENIA, KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Spigarskiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają pracownicy 

Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"    Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

EUGENIUSZA SPIGARSKIEGO

byłego Prezesa Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wejherowie 
oraz byłego wieloletniego Dyrektora

 Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie.

Łączymy się w żałobie i smutku składając najszczersze kondolencje
 oraz wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Bliskim

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

EUGENIUSZA SPIGARSKIEGO
wieloletniego Prezesa 

Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wejherowie 
oraz Dyrektora Wejherowskiego Zarządu 

Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie.

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Ewie i Adamowi Spigarskim 

w trudnych chwilach po śmierci 

Ojca  

składa 
Zarząd i Mieszkańcy

Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Przyjaźni 3” 
w Wejherowie

Naszemu Koledze

Leszkowi Spigarskiemu
oraz Rodzinie

Serdeczne wyrazy współczucia 
i słowa wsparcia 
z powodu smierci

 BRATA

składają

Anna i Dariusz  Kuczmarscy
z „Pulsu Wejherowa”

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
697) Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość 
zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie dostępne są na stronach internetowych: 

      www.wejherowo.pl    oraz    www.bip.wejherowo.pl 
          oraz pod nr tel.  58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).

               
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług 
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE
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"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …"

Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas 

 

Mirosław Odyniecki
poeta, dziennikarz, społecznik

 cieszący się powszechnym szacunkiem i poważaniem. 
Jest to wielka strata, która jeszcze 

długo będzie napełniać smutkiem nasze serca. 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie w trudnych dniach

Rodzinie i Najbliższym

składa

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Kolegi

Mirosława Odynieckiego

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START w Wejherowie 

w latach 2004-2020

Wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz Bliskim
składają:

Zastępca Pzewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej ISS Start

Jan Zębko

Prezes ISS Start
Krzysztof  Ruchalski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mirosława Odynieckiego

dziennikarza, społecznika, działacza kultury, autora wielu publikacji, 
artykułów, felietonów, a także wierszy i opowiadań.

Był radnym Powiatu Wejherowskiego w latach 2002-2010 
oraz pomysłodawcą i współorganizatorem 
„Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego”.

 
Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi

Mirosław Odyniecki był 
człowiekiem wrażliwym i 
życzliwym, cieszącym się 
wielkim gronem przyjaciół 
i znajomych z różnych śro-
dowisk, instytucji, stowa-
rzyszeń, również z naszej 
redakcji. Wszyscy z wielkim 
żalem i smutkiem przyję-
li wiadomość o śmierci Mi-
rosława. Pozostanie po nim 
puste miejsce w naszym 
mieście i w powiecie wej-
herowskim, m.in. w gminie 
Gniewino z którą był ostat-
nio najbardziej związany.

Jako poeta debiutował 
w 1966 roku. Był auto-
rem tomików wierszy: „Akt 
bezbronności” (1994), „Ocze-
kując kamień” (1998), „Moja 
Piaśnica” (2005). Jego wier-

Poeta, muzyk, społecznik, działacz kultury i działacz sportowy, na-
uczyciel i samorządowiec autor publikacji książkowych i dziennikarz 
lokalnych mediów, autor wielu artykułów i felietonów, dotyczących 
Wejherowa, z którym był związany od urodzenia aż do śmierci. Miro-
sław Odyniecki – bo o nim mowa, był człowiekiem o wielu talentach, 
zainteresowaniach, pasjach. Odszedł 22 października br. w wieku 73 lat.

Mirosław Odyniecki 1947-2020

Pozostanie puste miejsce

Fot. Henryk Połchowski

sze znajdowały się również w 
wielu tomikach zbiorowych 
m.in. „Piaśnica oczyma po-
etów” (2001) i „Piotr naszego 
czasu: poeci Ziemi Wejhe-
rowskiej w hołdzie Papieżo-
wi Polakowi” (2011). Dzięki 
Niemu ukazywały się an-
tologie poezji poetów ziemi 
wejherowskiej „Ziemio mo-
ja” (2006, 2008, 2014, 2016).

M. Odyniecki był laure-
atem nagród i wyróżnień w 
konkursach literackich. Był 
pomysłodawcą „Dni Kultury 
Powiatu Wejherowskiego” i 
współorganizatorem koncer-
tów rockowych. Był radnym 
powiatowym i społeczni-
kiem, angażującym się m.in. 
w pomoc niepełnosprawnym 
sportowcom.

27 października bliscy i 
znajomi żegnali Go podczas 
mszy św. w kościele św. Sta-
nisława Kostki i na wejhe-
rowskim cmentarzu.

k O N d O l E N c j E

k O N d O l E N c j E

k O N d O l E N c j E

Ks. Roman Skwiercz 
ostatnie lata spędził ja-
ko rezydent w parafii pw. 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Pucku. W rodzin-
nym mieście (ks. Roman uro-

ks. Roman Skwiercz 1955-2020

kapłan, kaszuba, autor
W wieku 65 lat zmarł ksiądz Roman Skwiercz. Był nie tylko kapła-

nem, m.in. w parafii Świętej Trójcy w Wejherowie, ale także kaszub-
skim gawędziarzem, recytatorem, felietonistą, autorem humoresek. 
Był kapelanem oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Słupsku i w Wejherowie. 

dził się w 1955 r. w Pucku.) 
został również pochowany.

Ksiądz był najwybitniej-
szym felietonistą piszącym 
w języku kaszubskim. Swo-
je teksty publikował m.in. 

na łamach „Dziennika Bał-
tyckiego”. Pisał także opo-
wiadania, był laureatem 
konkursów regionalnych. W 
2017 r. został wyróżniony 
Medalem Stolema.

POŻEGNANIA
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SPORT

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Pani
Beacie Sikora 

pracownikowi 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Matki

składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.      (Mt 25,21)

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. Romana Skwiercza
Honorowego Kanonika Diecezji Gdańskiej, propagatora kultury kaszubskiej, 

kapelana Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie, 
nagrodzonego m.in. Medalem Stolema.

Wdzięczni za dar kapłańskiej posługi i wszelkie dobro ofiarowane społeczności 
lokalnej Powiatu Wejherowskiego, łączymy się w bólu i modlitwie.

Za wszystko serdeczne Bóg zapłać.
Odpoczywaj w pokoju.

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Pani 
Ewie Rocławskiej

Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Rodziców

 

składają

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Pani 
Ewie Rocławskiej

Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Wejherowie

Najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Rodziców

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

k O N d O l E N c j EMistrzostwa Polski Kadetek  w judo rozgrywane były w 
ramach XXVI Ogólnopolskiej  Olimpiady Młodzieży w Za-
mościu. Podczas zawodów Agata Syska (kat. 52 kg) uległa 
jedynie zawodniczce gospodarza zawodów i to w dogrywce, 
a pozostałe walki rozstrzygnęła przed czasem na swoja ko-
rzyść. Medal Mistrzostw Polski który zdobyła Agata jest 
jej życiowym sukcesem w dotychczasowej karierze.

Wcześniej, 27 września, Agata Syska podczas Pucha-
ru Polski Juniorek Młodszych rozgrywanych w Piasecznie 
dotarła do półfinału, gdzie uległa po wyrównanej walce o 
trzecie miejsce z aktualną Mistrzynią Polski. Następny-
mi zawodami A. Syski były eliminacje do OOM Regionu 
Północnego, które odbyły się w październiku w Jezierzy-
cach. W tych zawodach Agata nie dała szans rywalkom i 
wywalczyła pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie wal-
ki przed czasem. 

UKS Team Dragon Wejherowo zaprasza dzieci od 4 lat, 
młodych adeptów judo na treningi ogólnorozwojowe na 
macie, gdzie dzieci mogą się „wyżyć”, skorygować wady po-
stawy, nabrać pewności siebie i znaleźć przyjaciół: www.
judodragon.pl. 

judo. Mistrzostwa Polski 

Brązowy medal
Agaty Syski

Wejherowianka Agata Syska, trenująca 
w UKS Team Dragon Wejherowo, repre-
zentująca AZS AWFiS Gdańsk, wywalczy-
ła brązowy medal w judo. 

k O N d O l E N c j E

wszystkie materiały archiwalne 
„Pulsu wejherowa” znajdziesz 

w internecie:  www.pulswejherowa.pl

Kara za grę z liderem mogła być 
dużo poważniejsza, ale ten wynik 
po kazał, gdzie jest miejsce gryfi-
tów w piłkarskiej hierarchii. Przy 
tragicznie grającej obronie, dwa 
gole padły w pierwszej części po 
ewidentnych jej błędach. W drugiej 
części przy takim samym obrazie 

Piłka nożna. Porażka gryfa
Lider rozgrywek piłkarskich III ligi drugiej grupy, Polo-

nia Środa Wielkopolska, nie dał szans Gryfowi Wejherowo i 
zaaplikował wejherowianom 4 bramki.

gry, dwa kolejne gole padły w ciągu 
10 minut.

Gryf: Ferra – Kowalski, Czer-
wiński, Hołtyn (Sroka), Kankow-
ski, Koszałka (Godlewski), Lisiecki 
(Zaleski), Panek, Renusz, Wiśniew-
ski (Baranowski), Małolepszy (Szy-
mański).
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wzNk

tel. 731-008-506

Bili się i niszczyli wiatę
Przy wiacie MZK na ulicy Żeromskiego w Wejherowie biło się 

dwóch mężczyzn, a przy okazji dewastowali wiatę. Dyżurny Stra-
ży Miejskiej około godz. 4 rano otrzymał sygnał o tym zdarzeniu. 
Przybyły na miejsce patrol SM nie zastał sprawców przy zniszczo-
nej wiacie, ale zatrzymał ich na ulicy Broniewskiego, gdzie nadal 
bili się i używali słów wulgarnych. 

Za zakłócanie spokoju, porządku i ciszy nocnej mężczyznom 
zaproponowano mandaty karne. Jednak ci odmówili ich przyję-
cia, bo ich zdaniem bójka i wandalizm było zgodne z prawem. 
Teraz sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI
zderzenie aut w Lini
W Lini na łuku drogi 21-latek kierujący vw passatem praw-

dopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na 
drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciw-
legły pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem mini 
cooper, kierowanym przez 27-letnią kobietę. Kierująca mini 
cooperem oraz pasażerka zostały przewiezione do szpitala. 
Kierowcy samochodu volkswagen zatrzymano prawo jazdy.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożną i rozważną 
jazdę. Kierowco zwolnij, teraz warunki drogowe są bardzo 
trudne.

Agresywny 18-latek
Wejherowscy dzielnicowi zatrzymali 18-letniego męż-

czyznę, który znieważył oraz naruszył nietykalność cielesną 
funkcjonariuszy. Mieszkaniec gminy Wejherowo z prawie 2,5 
promilami szedł ulicą bez zasłoniętych ust i nosa. Policjanci 
chcieli go wylegitymować i ustalić przyczynę niestosowania 
się do obowiązujących obostrzeń. Ten zaczął znieważać po-
licjantów i był wobec nich agresywny. Mężczyzna jednego z 
policjantów uderzył, a drugiego kopnął. 18-latek został za-
trzymany. Nie uniknie odpowiedzialności za nie stosowanie 
się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz naruszenie nie-
tykalności policjantów.

zderzenie na łuku drogi
W Zelewie (gm. Luzino) około godz. 8 doszło do zderzenia 

fiata doblo oraz mercedesa. Ze wstępnych policyjnych usta-
leń wynika, że kierowca mercedesa sprintera z nieustalonej 
przyczyny na łuku drogi zjechał na przeciwny pas ruchu i zde-
rzył się z kierowcą fiata doblo. Ranna została pasażerka sa-
mochodu mercedes, która została przewieziona do szpitala.

Kierowcy byli trzeźwi.

W ostatnim czasie mun-
durowi zdecydowanie 
reagowali na wszelkie za-
chowania, które były nie-
zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 

W trakcie weekendo-
wych służb pouczyli 2 oso-
by, ukarali mandatami 116 

Interwencje w czasie epidemii

zero tolerancji
Policjanci przypominają zasady dotyczące bezpieczeństwa w do-

bie epidemii koronawirusa. Dla osób, które ignorują przepisy i nie 
chcą się dostosować do obowiązku zakrywania ust i nosa, nie ma 
taryfy ulgowej. Policjanci realizują zapowiedzianą przez ministra 
zdrowia i komendanta głównego policji politykę „zero tolerancji". 

osób oraz 5 wniosków zosta-
nie skierowanych do sądu. 
Policjanci przypominają, 
że w przypadku narusze-
nia przepisów wprowadzo-
nych w związku z walką z 
koronawirusem policjant 
może nałożyć mandat kar-
ny w kwocie do 500 złotych 

lub skierować wniosek o 
ukaranie do sądu, a także 
powiadomić inspektora sa-
nitarnego. 

Kara administracyjna 
nałożona przez tę instytu-
cję może wynieść nawet 30 
tys. zł. 

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  
POLicjA 
58  672 97 22 
 STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00
STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40
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wTBS sp. z o.o.   wejherowo,  ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINISTRATOR
NIeRuChOMOŚCI

OGŁOSZENIA, REKLAMY


